MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IĆ: 00245836

Výzva k podání nabídky
dle ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen
"zákon")

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
v otevřeném řízení

Název zakázky:

"Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve
městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá"

Číslo zakázky:

VZCK 0061/2014

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE:
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Osoby oprávněné jednat za zadavatele
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
0245836
CZ00245836
801 - Obec nebo městská část hlavního
města Prahy
Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ.

Kontaktní osoby zadavatele
ve věcech technických:
Ing. Hynek Pazderka
tel. 380 766 717, 727 001 687, e-mail: hynek.pazderka@mu.ckrumlov.cz
p. Karel Jirovec
tel. 380 766 710, 724 068 997, email: karel.jirovec@mu.ckrumlov.cz
ve věcech organizačních:
Ing. Petr Pešek
tel. 380 766 700, mobil 773 743 947, e-mail: petr.pesek@mu.ckrumlov.cz
p. Jolana Benešová
tel. 380 766 701, email: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.
Adresa profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d.
2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1.

Stručný popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace
a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov v ul. Nové Domovy a části ul. Příkrá.
Veřejná zakázka na provedení stavebních prací projektu "Rekonstrukce místních komunikací
a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá" je zadávána
a financována z rozpočtu města Český Krumlov. Dokončením veřejné zakázky bude naplněn
předpoklad ke splnění plánovaného účelu projektu - rekonstrukci místní komunikace
a vybraných inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení) v dané lokalitě.
V části místní komunikace jsou předmětem veřejné zakázky stavební práce spojené s celkovou
opravou a rekonstrukcí místní komunikace a vybraných inženýrských sítí v ul. Nové Domovy a částí
ul. Příkrá v Českém Krumlově. Při realizaci projektu je plánována rekonstrukce místní komunikace
včetně vybudování nových míst pro parkování a rekonstrukce chodníku za účelem celkového
zklidnění dopravy v lokalitě. Podrobněji je dílo specifikováno projektovou dokumentací zpracovanou
pro část komunikace společností AP2projekt, s.r.o. a průvodní a souhrnnou technickou zprávou k
této dokumentaci.
V části inženýrské sítě jsou předmětem veřejné zakázky stavební práce, v rámci kterých bude
provedena rekonstrukce vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení. Stavební práce budou
provedeny dle projektové dokumentace pro část kanalizace a vodovod projektovou dokumentací
"Český Krumlov, Nové Domovy Rekonstrukce kanalizace a vodovodu" zpracované projekční
kanceláří Videall Projekt - Jiří Sváček a průvodní a souhrnnou technickou zprávou k této
dokumentaci. Pro část veřejné osvětlení jsou předmětem veřejné zakázky stavební práce spojené s
rekonstrukcí rozvodu veřejného osvětlení podle projektové dokumentace zpracovaně p. Václavem
Pártlem a průvodní a souhrnnou technickou zprávou k této dokumentaci.
Případné rozpory a nejasnosti ohledně předmětu veřejné zakázky je možné vyjasnit v průběhu
lhůty pro podání nabídek vyžádáním dodatečných informací dle zákona.

2.2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kódy:

2.3.

45000000 - 7
45213316 - 1
45231300 - 8
45232400 - 6
45233100 - 0
45233160 - 8
45316100 - 6

Stavební práce
Stavební úpravy chodníků
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Stavební práce na výstavbě kanalizace
Stavební úpravy komunikace
Chodníky a jiné zpevněné plochy
Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 14.519 tis. Kč bez DPH.

2.4.

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Plnění veřejné zakázky se předpokládá v termínech:
Zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo na základě výzvy objednatele k převzetí staveniště;
předpokládané zahájení stavebních prací: březen 2015.
Limitní termín dokončení díla: dle nabídky s limitním termínem dokončení díla nejpozději do
30.9.2015.
„Limitním termínem dokončení díla" se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný
termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a
převzato zadavatelem (objednatelem díla) po odstranění všech vad a nedodělků. Nabídky mohou
obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale nikoliv po tomto
dni.
Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání a převzetí díla po odstranění poslední
vady a nedodělku díla.
Uchazeč jako součást nabídky předloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky.
Minimální podrobnost harmonogramu jsou týdny.
Místo plnění: Český Krumlov, ul. Nové Domovy, ul. Příkrá, pozemky p. č. 324/13, 324/14, 324/28,
324/36, 324/39, 324/42, 324/43, 324/44, 324/45, 324/48, 488/1, 488/3, 1305/1, 1320/1, 1608, vše v
k.ú. Český Krumlov.

3. INFORMACE A POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE § 148 ZÁKONA
Podklady pro veřejnou zakázku budou zveřejněny
a) na profilu zadavatele
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d a
b) na webu města http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/vr_invest.xml v sekci Veřejné zakázky,
výběrová řízení - písemné.
4. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základní hodnotící kritérium:
Zadavatel stanovil v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je
nejnižší nabídková cena bez DPH uvedená uchazečem v návrhu smlouvy o dílo, týkající se celého
předmětu nabídky. K tomu bude uchazečům poskytnut soupis prací s výkazem výměr, ve kterém je
uchazeč povinen doplnit jednotkové ceny v příslušném sloupci výkazu výměr u všech položek.
Nabídková cena bude zpracována a členěna dle výkazů výměr jednotlivých funkčních částí, celková
nabídková cena je dána součtem cen jednotlivých funkčních celků.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré práce, dodávky a související služby nezbytné pro kvalitní
zhotovení díla vymezeného zadávací dokumentací, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním
provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění
díla. Uchazečem navržená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré náklady
spojené s plněním díla dle projektové dokumentace a zadávací dokumentace včetně příloh.
Nabídkovou cenu není možné překročit nebo měnit a uchazeč je vázán nabídkovou cenou po celou
dobu plnění veřejné zakázky.
5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
5.1.

Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje § 69 zákona.

5.2.

5.3.
5.4.

Místo a lhůta pro podání nabídky
Nabídka uchazeče musí být podána písemně. Nabídky se podávají doporučeně poštou nebo
osobně na podatelnu zadavatele na adrese Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01
Český Krumlov. V případě doručení nabídky poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky
je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 20. 1. 2015 do 10:00 hod.
Nabídka musí být podána v českém či slovenském jazyce.

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE DLE § 50 AŽ § 56 ZÁKONA
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci dle § 50 až § 56 zákona v rozsahu uvedeném v
zadávací dokumentaci.
7. DALŠÍ INFORMACE
Veškeré bližší informace včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci a jejích přílohách.
V Českém Krumlově dne 18.12.2014

Mgr. Dalibor Carda
starosta města

